MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta uskutočneného
dňa 05. 09. 2016 v zasadačke MsÚ
Prítomní:

Mgr. Jana Majorová Garstková - predsedníčka komisie
Ing. Vojtech Wagner
Mgr. Roman Porubän
Ing. Jana Gantnerová
Stanislav Čajka
Mgr. Sylvia Holopová
Mgr. Pavol Kulanga

Ospravedlnení:

PhDr. Milan Gacík
Mgr. Erika Cintulová

Hostia:

Ing. Gabriela Bodnárová
Marek Kollár

Zapisovateľka:

Veronika Klukošovská

Program:
1. Privítanie (Majorová Garstková)
2. Informácia o pripravovanej web stránke mesta Kežmarok (Kollár, Bodnárová)
3. Diskusia k web. stránke
4. Informácia o aktualizácii propagačnej brožúry o meste Kežmarok (Bodnárová)
5. Informácia o návrhu úpravy rozpočtu z položke (Bodnárová)
6. Príprava rozpočtu 2017 – návrhy členov komisie
7. Rôzne – Projekt Rezbárske sympózium (Mgr. Porubän)
K bodu č. 1
Predsedníčka komisie privítala členov Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu
a propagácie mesta a prítomných hostí na zasadnutí. Zároveň požiadala Ing. Bodnárovú, aby
zhrnula plnenenie aktivít refefátu KPaRR pre 3. Q 2016.
1. dokončenie 4. časti monografie o Kežmarku – v štádiu rozpracovanosti, začlenené do
mikroprojektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko
2014-2020 – Projekt „Monografia mesta Kežmarok“
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2. presun Kežmarskej informačnej agentúry do nových priestorov – objednanie interiéru,
dopracovanie mini štúdie – oslovený p. Reznický
3. zavedenie projektu Tip na výlet v kežmarských novinách - beží
4. organizácia Fotosúťaže o najkrajšiu fotografiu - vyhodnotené
5. obnova náučného chodníka v lesoparku Sever – vytvorený leták v slovenskom jazyku
(Komisia neodporúča tlač tohto letáku)
6. odvysielanie klipu o meste Kežmarok v TV Praha – odvysielané
7. zľavová kupónová knižka
- konalo sa stretnutie, bol oslovený právnik, ktorý pripraví zmluvy pre podnikateľov, po
ich dokončení bude nasledovať oslovenie jednotlivých podnikateľov v meste Kežmarok
- predaj knižky symbolicky za 1 €, zo zisku podpora podujatí v meste
K bodu č. 2 a č. 3
p. Kollár spolu s Ing. Bodnárovou oboznámili členov komisie s koncepčnými návrhmi novej web.
stránky od oslovených firiem. Zároveň predložili členom vlastný návrh, ktorý vznikol spojením
koncepčných návrhov tak, aby vyhovoval potrebám mesta. Zámerom tohto návrhu je, aby nová
web. stránka bola prehľadnejšia. Počas diskusie k web. stránke členovia navrhli niekoľko menších
zmien k vytvorenému návrhu, p. Kollár ich preto vyzval, aby svoje pripomienky zasielali na jeho emailovú adresu.
K bodu č. 4
V rámci tohto bodu boli členovia informovaní o zapracovaní ich pripomienok do aktuálnej brožúry.
Po prezretí zaktualizovanej verzie navrhli členovia zopár ďalších zmien, ako výmenu niektorých
fotiek, menšie úpravy textu a výmenu mapy. Zároveň členovia navrhli možnosť využiť menej
kvalitný papier na tlač väčšieho množstva brožúry a požiadali p. Kollára o vypracovanie rozpočtu.
V prípade výmeny mapy navrhol Mgr. Porubän vytvoriť novú mapu a osloviť umeleckú školu
v Kežmarku. Ing. Wagner navrhol vytvorenie trhacích máp.
K bodu č. 5
Ing. Bodnárová predložila návrh na úpravu rozpočtu pre rok 2016. Navrhuje presun čiastky 650,- €
z položky propagácie na položku zahraničné vzťahy. Komisia odporučila
K bodu č. 6
Komisia navrhla začleniť do rozpočtu trhacie mapy, preklady novej webovej stránky do cudzích
jazykov, navýšenie rozpočtu na propagačné materiály, v tom výrobu nového materiálu, ako aj
navýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou otváracích hodín v Kežmarskej informačnej agentúre.
Ďalšie návrhy môžu členovia zasielať Ing. Bodnárovej.
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K bodu č. 7
Ing. Bodnárová informovala členov o pracovnom stretnutí v Hajduszoboszlo, ktorého výsledkom
bola dohoda o zintenzívnení práce v rámci V4 a súhlas so spoluprácou v rámci Projektu rezbárske
sympózium.
Mgr. Porubän predložil komisii predbežný návrh rozpočtu na projekt. Zároveň komisiu informoval
o konzultácii projektu s kežmarským rezbárom p. Martinom Barnášom, Ing. arch. Dušanom
Ševelom a Krajským pamiatkovým úradom.
Komisia diskutovala o možnosti využiť pomoc mesta pri zemných prácach či orezaní stromov,
ktorá by musela byť zmluvne ošetrená, nakoľko by sa projekt nachádzal na pozemku evanjelickej
cirkvi.
Na záver stretnutia vyjadrila komisia svoju nespokojnosť s mesačníkom Noviny Kežmarok. Opäť
členovia Komisie zdôraznili neaktuálnosť novín. Vydávanie novín na mesačnej báze robí problémy
organizátorom podujatí a s tým spojenou propagáciou. Kežmarské noviny sú jediné printové
médium v rámci okresu Kežmarok, kde by mali byť aktuálne informácie o pripravovaných
podujatiach v meste. Rekapitulovanie podujatí, ktoré sa uskutočnili mesiac dozadu je z hľadiska
prehľadu potrebné, ale aktuálnosť toho, čo môžu obyvatelia Kežmarku a okolia vidieť a navštíviť
je v mesačníku nepostačujúca. Zapĺňať „zvyšné“ stránky novín horoskopmi, receptami
a veľkoplošnými fotografiami znižuje výpovednú hodnotu novín a degraduje ju na úroveň lacného
mesačníka. Komisia navrhla vrátiť sa opäť k dvojtýždenníku.

Podpis

Podpis
Zapísala:
Veronika Klukošovská

Mgr. Jana Majorová Garstková
predsedníčka komisie

Rozdeľovník:
- členovia komisie
- primátor mesta
- zástupca primátora
- Ing. G. Bodnárová, referentka pre marketing, propagáciu a regionálny rozvoj
- poslanci MsZ
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